
Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ερώτηση: Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, δήλωσε τις προάλλες ότι οι 
προτροπές περί κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σοβαρές, 
διότι «μια κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή θα συγχωρούσε ουσιαστικά όλη την αδικία που 
έχει ήδη λάβει χώρα». Πώς θα το σχολιάζατε αυτό;

Μαρία Ζαχάροβα: Με αυτή τη δήλωση, ο Πρόεδρος της Γερμανίας επιβεβαιώνει αυτό που η 
ρωσική πλευρά έχει υποστηρίξει καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης 
των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ουκρανία: οι κορυφαίες δυτικές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ενδιαφέρονται να παρατείνουν για όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις πολεμικές δραστηριότητες.

Το Βερολίνο και οι άλλες μητροπόλεις, τροφοδοτώντας συστηματικά το καθεστώς του Κιέβου με 
κάθε είδους όπλα, προσπαθούν να προκαλέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στη Ρωσία 
χρησιμοποιώντας Ουκρανούς στρατιώτες και όλα αυτά εις βάρος της ευημερίας του ουκρανικού 
λαού. Γι' αυτούς, οι Ουκρανοί δεν είναι τίποτα περισσότερο από αναλώσιμο έμψυχο υλικό που 
χρησιμοποιούνται για να υλοποιήσουν τα γεωπολιτικά τους σχέδια, που αποβλέπουν στην 
«ανάσχεση» της χώρας μας. Εμείς δεν αισθανόμαστε τίποτα άλλο παρά οδύνη. Η Δύση εξαπάτησε 
με ωμό τρόπο τον λαό της Ουκρανίας, τους πολιτικούς του Κιέβου και την κοινή γνώμη της 
χώρας, υποσχόμενη σε αυτούς ένα «καλύτερο αύριο» και παρασύροντάς τους σε αυτή την 
κατάσταση υπό την επιτροπεία της. Και αφού τους παρέσυρε στην παγίδα, συνεχίζει να ρίχνει 
περισσότερα ξύλα σε αυτή τη φωτιά, ώστε να την κρατάει αναμμένη.

Δυστυχώς, οι κάτοικοι της γειτονικής χώρας με τους οποίους έχουμε συγγενικούς δεσμούς, έχουν 
καταντήσει όμηροι των ηγεμονικών φιλοδοξιών των χωρών του ΝΑΤΟ και των σημερινών 
ουκρανικών αρχών, οι οποίες ελέγχονται πλήρως από αυτές. Η ειλικρίνεια του Φρανκ-Βάλτερ 
Σταϊνμάγερ είναι αξιοσημείωτη και ενδεικτική: η Δύση έχει πάψει να κρύβει την πραγματική της
στάση απέναντι στην Ουκρανία ακόμη και στα λόγια. Αντιμετωπίζει τη χώρα αποκλειστικά 
και μόνο ως ένα στάδιο για την καταπολέμηση της Ρωσίας, ένα πεδίο δοκιμών για τα όπλα 
τους και μια πηγή φθηνών τροφίμων. Αυτό έχει γίνει πια προφανές για όλους. Η επίτευξη 
ειρήνης και σταθερότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν αποτελεί μέρος του σχεδίου. Έτσι 
ερμηνεύεται η δήλωση του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Ερώτηση: Πώς θα σχολιάζατε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου:
ότι η Σκωτία δεν μπορεί να διεξάγει δημοψήφισμα ανεξαρτησίας χωρίς τη συγκατάθεση της 
βρετανικής κυβέρνησης; 

Μαρία Ζαχάροβα: Θεωρούμε πάντα την πολιτική δομή των ανεξάρτητων, κυρίαρχων χωρών ως 
μια αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση του κράτους, στην οποία δεν παρεμβαίνουμε ποτέ, μέσω 
πολιτικών δηλώσεων ή ενεργειών. Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρακολουθούμε τη 
διαδικασία και την αναλύουμε. Όχι μόνο σε κρατικό επίπεδο, αλλά και σε ιδιωτικό. Προκαλεί 
αναστάτωση και, φυσικά, τραβάει την προσοχή.

Σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης που έχει πλήξει το Ηνωμένο Βασίλειο και 
της αδυναμίας του Λονδίνου να έρθει σε συμφωνία με τις Βρυξέλλες για τα θέματα μετά το Brexit, 
η προοπτική να αποκτήσουν οι περιφέρειές του μεγαλύτερη ανεξαρτησία προκαλεί ακόμη 
μεγαλύτερη αναστάτωση στις βρετανικές ελίτ.



Πιστεύουμε ότι τα ζητήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν με βάση το διεθνές και το βρετανικό δίκαιο 
(δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στις ενέργειές τους) με συνεκτιμώντας με δημοκρατικό και 
διαφανή τρόπο τη βούληση του λαού της Σκωτίας.

Θα είναι μια καλή δοκιμασία για το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά το πώς αισθάνεται το Λονδίνο 
για την ιδέα του δημοψηφίσματος, τη βούληση των πολιτών, ένα δημοψήφισμα όχι κατ' όνομα 
αλλά στην πράξη. Ακούσαμε ότι έχουν σαφή θέση σχετικά με το ποια δημοψηφίσματα είναι καλά 
και ποια όχι. Ας δούμε τι θα συμβεί εκεί, πώς θα το αντιμετωπίσουν, πώς θα οργανώσουν τη 
διαδικασία και πώς θα δώσουν στους πολίτες την ευκαιρία να εκφράσουν τη βούλησή τους.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγιεφ, ο ίδιος και ο Βλαντίμιρ 
Πούτιν συζήτησαν την ιδέα μιας «τριπλής ένωσης φυσικού αερίου», δηλαδή της Ρωσίας, του 
Καζακστάν και του Ουζμπεκιστάν, σε συνάντησή τους στο Κρεμλίνο στις 28 Νοεμβρίου. Η ένωση 
πρόκειται να συντονίσει τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του Καζακστάν και του 
Ουζμπεκιστάν. Ποιες δυνατότητες ανοίγει αυτό για τον ρωσικό ενεργειακό τομέα; Και πώς θα 
επηρεάσει αυτό τον ενεργειακό εφοδιασμό της περιοχής;

Μαρία Ζαχάροβα: Αρκετοί επίσημοι εκπρόσωποι από τη Ρωσία και το Καζακστάν μίλησαν 
εκτενώς για την πρωτοβουλία αυτή και τόνισαν τη σημασία της.

Υπενθυμίζω ότι η ιδέα είναι να εναρμονιστεί η συνεργασία μεταξύ των τριών μεγαλύτερων 
κατόχων αποθεμάτων φυσικού αερίου στις ξένες αγορές και να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες 
της εγχώριας αγοράς, εκμεταλλευόμενοι ο ένας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του άλλου.

Το θέμα αυτό απαιτεί ασφαλώς προσεκτική μελέτη από τα αρμόδια υπουργεία όλων των 
ενδιαφερομένων μερών και συνεκτίμηση των εθνικών τους συμφερόντων.

Ερώτηση: Σύμφωνα με μια δήλωση, η συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας για την START μεταφέρθηκε σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία. Η αντίδραση των ΗΠΑ ήταν άμεση: Ο Συντονιστής Στρατηγικών 
Επικοινωνιών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η 
Ουάσιγκτον θα ενημερωθεί, μέσω της αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα, για το τι συνέβη, διότι 
είναι σημαντικό για τις δύο χώρες μας και για τον κόσμο. Είδαμε το σχόλιο του ρωσικού 
υπουργείου Εξωτερικών σε κείμενο. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί αναβλήθηκε η συνάντηση και να
σχολιάσετε την αντίδραση των ΗΠΑ;

Μαρία Ζαχάροβα: Οι εξηγήσεις μου είναι απίθανο να διαφέρουν από το περιεχόμενο του 
κειμένου, αλλά μπορώ να τις δώσω αφού το ζητάτε.

Η απόφαση της ρωσικής πλευράς να αναβάλει την επόμενη συνεδρίαση της Διμερούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Νέας Συνθήκης (New) START ΗΠΑ-Ρωσίας, η οποία 
είχε προγραμματιστεί προηγουμένως για τις 29 Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου στο Κάιρο, ελήφθη σε 
πολιτικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά αρνητική κατάσταση στις ρωσοαμερικανικές 
σχέσεις, η οποία δημιουργήθηκε από την Ουάσιγκτον και εξακολουθεί να επιδεινώνεται.

Έχουμε αντιμετωπίσει το υψηλότερο επίπεδο τοξικότητας και εχθρότητας από την πλευρά 
της Ουάσιγκτον σε όλους τους τομείς. Σχεδόν κάθε κίνηση που έχουν κάνει οι Ηνωμένες 
Πολιτείες σε σχέση με τη χώρα μας, στο πλαίσιο του πλήρους υβριδικού πολέμου που έχει 
εξαπολύσει εναντίον της Ρωσίας, υπαγορεύεται από κάποια ψυχαναγκαστική παρόρμηση να 
βλάψουν τη Ρωσία, όπου είναι δυνατόν.



Η κατάσταση αυτή επηρεάζει φυσικά τον τομέα του ελέγχου των εξοπλισμών, ο οποίος δεν μπορεί 
να τεθεί εκτός του συνολικού πλαισίου ή να εξεταστεί απομονωμένος από τις γεωπολιτικές 
πραγματικότητες. Τι είδους στρεβλή λογική συνδυάζει το να απαιτούν από τη Ρωσία 
αυτοσυγκράτηση, διαφάνεια και προβλεψιμότητα σε στρατιωτικά θέματα, ενώ την ίδια 
στιγμή υποστηρίζουν το καθεστώς του Κιέβου που δολοφονεί Ρώσους πολίτες, στρατιωτικούς 
και αμάχους σε ρωσικές περιοχές, εφοδιάζουν την Ουκρανία με ολοένα και πιο καταστροφικά 
και φονικά όπλα για το σκοπό αυτό και στέλνουν Αμερικανούς εκπαιδευτές, συμβούλους και 
μισθοφόρους στη χώρα αυτή;

Όσον αφορά την ίδια τη Συνθήκη για τα Μέτρα Περαιτέρω Μείωσης και Περιορισμού των 
Στρατηγικών Επιθετικών Όπλων (New START), και εδώ, επίσης, έχουμε διαπιστώσει τις 
ατέρμονες προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να μετατοπίσουν την ισορροπία που ορίζει 
η Συνθήκη, προς όφελός τους. Συγκεκριμένα, μια τέτοια εκδήλωση ήταν η εντελώς παράνομη 
κατάργηση από την αμερικανική πλευρά ενός σημαντικού μέρους των στρατηγικών επιθετικών 
όπλων της από το όριο ευθύνης της Νέας START. Η Ουάσινγκτον είπε ότι μετασκευάστηκαν ή 
απλώς τα μετονόμασε για να τα απαλλάξει από τις σχετικές απαιτήσεις. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό
το θέμα με την αμερικανική πλευρά εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα καταφέραμε να επιτύχουμε 
κάποια πρόοδο, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει άλυτο.

Ταυτόχρονα, ήταν σαφές από όσα δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι η αμερικανική 
αντιπροσωπεία θα πήγαινε στο Κάιρο για να προωθήσει την επανέναρξη των επιθεωρήσεων και όχι
για να συζητήσει τις ανησυχίες της Ρωσίας και τα προβλήματα που έχουμε επισημάνει. Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν επίσης πεισματικά να αποφεύγουν να παραδεχθούν ότι οι ενέργειές 
τους υπονόμευσαν τον μηχανισμό ελέγχου της Νέας START. Η Ουάσινγκτον και οι κυρώσεις που
εκείνη επέβαλε εναντίον της Ρωσίας κατέστησαν ουσιαστικά αδύνατη για τη Ρωσία την 
άσκηση των προβλεπόμενων από τη συνθήκη δικαιωμάτων μας για επιθεωρήσεις. Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν ανοιχτά τις βάσιμες αντιρρήσεις και ανησυχίες μας, 
απαιτώντας την ίδια στιγμή την άμεση επανέναρξη των επιθεωρήσεων - μονομερώς -  στο 
ρωσικό έδαφος.

Συνεχίζουμε να θεωρούμε τη Συνθήκη START ως ένα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της 
προβλεψιμότητας στο στρατιωτικό τομέα και την αποτροπή του ανταγωνισμού των εξοπλισμών. Η 
εν λόγω Συνθήκη εξακολουθεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο μερών. Ειδικότερα, ένα 
αδιάλειπτο σύστημα ανταλλαγής κοινοποιήσεων σχετικά με την κατάσταση των στρατηγικών 
επιθετικών όπλων μεταξύ των μερών, διαδραματίζει κρίσιμο σταθεροποιητικό ρόλο.

Αναμένουμε ειλικρινείς προσπάθειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δημιουργία αποδεκτών 
συνθηκών για τη διεξαγωγή μιας συνόδου της BCC το 2023 και την επιστροφή στην πλήρη 
εφαρμογή όλων των διατάξεων της Νέας START.

Ερώτηση: Πριν από αρκετούς μήνες, οι δυτικές χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν να 
χρησιμοποιούν το ρωσικό πετρέλαιο που παραδόθηκε μέσω θαλάσσης στις 5 Δεκεμβρίου. Ένα 
μέτρο αυτού του πετρελαϊκού εμπάργκο είναι η επιβολή του λεγόμενου ανώτατου ορίου τιμών. 
Έχει απομείνει μόνο μία εβδομάδα πριν από τη λήξη της προθεσμίας, αλλά το ανώτατο όριο τιμών 
δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί. Ποια είναι η στάση της Μόσχας απέναντι σε αυτή την κατάσταση; 
Πώς εξηγείτε τις διαφορές μεταξύ των δυτικών χωρών σε αυτό το ζήτημα;

Μαρία Ζαχάροβα: Πιστεύω ότι δεν πρόκειται για «ανώτατο όριο» αλλά για «κατώτατο όριο».  
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι η υιοθέτηση ενός ανώτατου ορίου τιμών για το ρωσικό 
πετρέλαιο είναι ένα αντιεπιχειρηματικό μέτρο, το οποίο θα διαταράξει την αλυσίδα εφοδιασμού 
και μπορεί να περιπλέξει σοβαρά την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.



Η Ρωσική Ομοσπονδία δεν πρόκειται να προμηθεύσει πετρέλαιο σε χώρες που υποστηρίζουν 
αυτή την αντιρωσική πρωτοβουλία. Οι συνέπειες, εν προκειμένω, θα είναι καταστροφικές για 
όλα τα μέρη. Το έχουμε επισημάνει αυτό πολλές φορές.

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ σχετικά με το ανώτατο όριο τιμών για τους ενεργειακούς 
πόρους αποδεικνύουν ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει καμία σχέση με την οικονομική 
πραγματικότητα. Η υπαγόρευση τιμών και η δημιουργία ενός καρτέλ αγοραστών θα 
δημιουργήσει επίσης ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για το διεθνές εμπόριο, το οποίο 
μέχρι στιγμής βασίζεται στις αρχές της αγοράς.

Η Ευρώπη, οι χώρες της ΕΕ, αρχίζουν σταδιακά να αντιλαμβάνονται αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες
Πολιτείες και σε τι αποσκοπούν οι ενέργειές τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις προσπάθειές τους στοχεύουν εναντίον δύο κέντρων, δηλαδή 
εναντίον της Κίνας και της Ρωσίας, τις οποίες δεν μπορούν να αμφισβητήσουν. Στην 
πραγματικότητα, υπάρχει ένα τρίτο κέντρο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι μέρος του πρώτου.
Μια ματιά στα καταστροφικά αποτελέσματα που προκαλούν οι ενέργειες των ΗΠΑ στην ΕΕ, 
δείχνει ότι την θεωρούν πλέον ως εχθρό. Θα ήθελαν να την καταστρέψουν ως αγορά, ως 
έδαφος ευκαιριών και ως σημαντικό παράγοντα και κέντρο ισχύος. Δεν μπορούν να το κάνουν 
αυτό ανοιχτά με δηλώσεις, πολιτική πίεση ή εκβιασμό, διότι αυτό θα ισοδυναμούσε με την 
παραδοχή ότι η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί τέτοια μέτρα επειδή δεν επιθυμεί τον οικονομικό 
ανταγωνισμό. Στην πραγματικότητα, αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα. Συνεπώς οι χώρες της ΕΕ 
έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται πού τις οδηγούν από κοινού άνθρωποι όπως η Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν και ο Ζοζέπ Μπορέλ. Είναι σαφές ότι τις απομακρύνουν από την ευημερία, την ειρήνη και τη
σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Όλα αυτά εξυπηρετούν όλο και περισσότερο τα συμφέροντα 
του άλλου παράγοντα, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επιβάλλουν τη θέλησή τους 
μέσω αξιωματούχων των Βρυξελλών, οι οποίοι προωθούν μια φιλοαμερικανική πολιτική.

Πολλές πετρελαιοπαραγωγές χώρες έχουν ταχθεί εναντίον της καθιέρωσης ενός ανώτατου ορίου 
τιμών, διότι γνωρίζουν ότι σήμερα στρέφεται κατά της Ρωσίας (αν και έμμεσα θα επηρεάσει όλες 
αυτές τις χώρες), ενώ αύριο θα μπορούσε να υιοθετηθεί ως μέτρο εναντίον οποιασδήποτε άλλης 
χώρας για πολιτικούς ή άλλους λόγους.

Ερώτηση: Πρόσφατα το Bloomberg ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ επανήλθε και πάλι στην ιδέα να 
προμηθεύσει την Ουκρανία με σοβιετικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-29, τα οποία εδρεύουν κυρίως 
σε χώρες του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας, και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει επιπλέον 
και αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16. Επίσης, το πρακτορείο αναφέρει ότι οι ουκρανικές 
αρχές - κατά πάσα πιθανότητα - θα παραλάβουν τελικά τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας Iron 
Dome και τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα Patriot . Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει 
επανειλημμένα δηλώσει ότι με βάση την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, οι χώρες του ΝΑΤΟ 
έχουν γίνει de facto μέρος της σύγκρουσης. Η προμήθεια όπλων αυτού του διαμετρήματος θα 
αλλάξει το καθεστώς της εμπλοκής τους; Μπορείτε να σχολιάσετε αυτές τις πρωτοβουλίες του 
ΝΑΤΟ;

Μαρία Ζαχάροβα: Θέτουμε τακτικά υπόψη του ΟΑΣΕ και των εξειδικευμένων πλατφορμών του 
ΟΗΕ τη θέση μας ότι η αποστολή από τις δυτικές χώρες, οποιουδήποτε τύπου όπλων στη ζώνη 
ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, είναι απαράδεκτη. Η θέση μας βασίζεται αποκλειστικά σε 
στοιχεία από επίσημες πηγές. Αυτό έχει επίσης δηλωθεί δημοσίως σε αρκετές περιπτώσεις.



Ερώτηση: Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι η Ουγγαρία έχει ήδη 
ενημερώσει τη Φινλανδία και τη Σουηδία ότι θα εγκρίνει τις αιτήσεις τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ. 
Οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ουγγαρία τους τελευταίους μήνες ήταν πιο θερμές από ό,τι με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Θα επηρεάσει η απόφαση της κυβέρνησης Όρμπαν σχετικά με την ένταξη της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ουγγαρίας 
και Ρωσίας;

Μαρία Ζαχάροβα: Σας ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε για τις ρωσο-ουγγρικές σχέσεις. Αυτό είναι 
πολύ ευχάριστο.

Τις τελευταίες δεκαετίες οι σχέσεις μας αναπτύσσονται δυναμικά, με βάση τον υγιή 
πραγματισμό και το αμοιβαίο όφελος, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του άλλου, με τον 
ίδιο τρόπο που καλούμε όλους να οικοδομήσουν τις αντίστοιχες σχέσεις, δηλαδή: με βάση το 
διεθνές δίκαιο.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία σέβεται την εθνική κυριαρχία της Ουγγαρίας και πιστεύει ότι αυτή 
μπορεί να αποφασίζει μόνη της για θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Αυτό 
διαφέρει από την παγκόσμια τάξη πραγμάτων με επίκεντρο το ΝΑΤΟ ή την παγκόσμια τάξη 
δυτικού τύπου. Επικρατεί σε αυτά, ένα διοικητικό σύστημα εντολών: αν το λέει ο αρχηγός, τότε 
όλοι πρέπει να υπακούσουν. Και ο αρχηγός μιλάει με τρόπο που (όπως συμβαίνει συνήθως στη 
Δύση) αποτρέπει κάθε πρόθεση για συζήτηση.

Η δική μας προσέγγιση είναι διαφορετική. Κοιτάξτε πώς ενεργούμε στην ΚΑΚ, στον Οργανισμό 
της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας, τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης και στα BRICS. 
Βασίζουμε την προσέγγισή μας στο γεγονός ότι κάθε κράτος είναι κυρίαρχο και ότι έχει το 
δικαίωμα να διαμορφώνει τη δική του εξωτερική και εσωτερική πολιτική. Εάν μπορούμε να 
συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας χωρίς να προδικάζουμε τα συμφέροντα του άλλου και να το
κάνουμε από κοινού, αυτό είναι υπέροχο. Εμείς αυτό κάνουμε. Δεν υπαγορεύουμε τίποτα σε 
κανέναν. Δεν απαιτούμε τίποτα από κανέναν. Εκπληρώνουμε μόνο τα συμφωνηθέντα. Αυτή 
είναι η διαφορά.

Ερώτηση: Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών 
έστειλε τις προτάσεις του για τις εγγυήσεις ασφαλείας στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, οι οποίες 
περιλάμβαναν το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στη συμμαχία. Το Bloomberg γράφει ότι στη 
σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι θα υποστηριχθεί ότι «τώρα δεν είναι η ώρα για την ένταξη της
Ουκρανίας». Ο Γενς Στόλτενμπεργκ υπόσχεται ότι το ΝΑΤΟ θα βοηθήσει την Ουκρανία όσο 
χρειάζεται. Υπήρξαν επαφές μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γραμματείας του ΝΑΤΟ 
για την Ουκρανία ή άλλα θέματα τον τελευταίο χρόνο;

Μαρία Ζαχάροβα: Μετά τη βασική άρνηση του ΝΑΤΟ να διεξαχθεί σοβαρός διάλογος σχετικά με 
τη ρωσική πρωτοβουλία για τις εγγυήσεις ασφαλείας στις αρχές του τρέχοντος έτους, δεν υπήρξαν 
επαφές μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γραμματείας του ΝΑΤΟ για τα διεθνή θέματα.

Ερώτηση: Ποια είναι η προοπτική του Αρκτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την ένταξη της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ;

Μαρία Ζαχάροβα: Σύμφωνα με την ιδρυτική Διακήρυξη της Οτάβα του 1996, το Αρκτικό 
Συμβούλιο δεν ασχολείται με θέματα στρατιωτικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
θεωρούσαμε εσφαλμένο να συνδέσουμε άμεσα τις προοπτικές του Συμβουλίου με την ένταξη 
της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.



Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι μετά την ένταξη της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας στη συμμαχία, όλες οι χώρες μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου, εκτός από τη Ρωσία, θα 
είναι μέλη του βορειοατλαντικού μπλοκ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη 
στρατιωτικοποίηση στην Αρκτική, η οποία, με τη σειρά της, θα σήμαινε σημαντική αύξηση 
των εντάσεων και των κινδύνων για την ασφάλεια σε αυτά τα υψηλά γεωγραφικά πλάτη.

Ερώτηση: Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σεργκέι Λαβρόφ αποκάλεσε τις δηλώσεις του ΟΑΣΕ 
για έναν κοινό χώρο από τον Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό «κενά λόγια». Ποια είναι η εκτίμησή σας 
για το μέλλον αυτού του οργανισμού και τη θέση της Ρωσίας σε αυτόν;

Μαρία Ζαχάροβα: Αύριο, την 1η Δεκεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα δώσει 
συνέντευξη Τύπου για το θέμα αυτό. (σ. μ. έχει ήδη αναρτηθεί στη Σεισάχθεια)

Δεδομένου ότι η ερώτησή σας αφορά τη δήλωσή του, ας περιμένουμε μέχρι αύριο. Νομίζω ότι θα 
ακούσουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το θέμα αυτό.

Ερώτηση: Με αφορμή τις δηλώσεις της Τουρκίας για πιθανή επιχείρηση κατά τρομοκρατικών 
ομάδων στη Συρία, υπήρξαν δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης ότι η Ρωσία ασκεί πίεση στο 
PKK/YPG για να τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα εδάφη στη βόρεια Συρία. 
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτές τις δηλώσεις; 

Μαρία Ζαχάροβα: Διατηρούμε στενή επαφή με τους Σύριους και Τούρκους εταίρους μας 
προκειμένου να αποτρέψουμε μια κλιμάκωση στο βόρειο τμήμα της Αραβικής Δημοκρατίας της 
Συρίας ενόψει των δηλωμένων σχεδίων της Άγκυρας να διεξάγει μια χερσαία στρατιωτική 
επιχείρηση στο συριακό έδαφος. Πιστεύουμε ότι αυτό το βήμα θα οδηγούσε σε περαιτέρω 
επιδείνωση της ήδη δύσκολης κατάστασης στην εν λόγω συριακή επικράτεια και ότι θα είχε 
αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Υποθέτουμε ότι η ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ της Άγκυρας και της Δαμασκού είναι προς το συμφέρον της διατήρησης 
αξιόπιστης ασφάλειας σε αυτή τη συνοριακή περιοχή.

Με σκοπό να αποφευχθεί μια σημαντική κλιμάκωση, πραγματοποιούνται συναντήσεις σε 
διυπουργικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της διαδικασίας της Αστάνα. Το θέμα αυτό, 
ειδικότερα, συζητήθηκε λεπτομερώς κατά την τακτική 19η Διεθνή Συνάντηση για τη Συρία στην 
Αστάνα στις 22-23 Νοεμβρίου 2022. Η καταληκτική δήλωση της συνάντησης αναφέρει σαφώς 
ότι η επίτευξη μόνιμης ασφάλειας και σταθερότητας στα βορειοανατολικά της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Συρίας είναι δυνατή μόνο μέσω της διατήρησης της εθνικής κυριαρχίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Εν τω μεταξύ, καταβάλλουμε προσπάθειες για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ της 
αυτοανακηρυχθείσας Αυτόνομης Διοίκησης της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας και της συριακής 
κυβέρνησης για την επιστροφή των περιοχών ανατολικά του Ευφράτη στον κοινό χώρο του 
συριακού κράτους. Η παράνομη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ παραμένει το κύριο εμπόδιο.
Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν τα αποσχιστικά αισθήματα ορισμένων Κούρδων ηγετών της 
Συρίας και επιδιώκουν ανοιχτά τον διαχωρισμό από τη Δαμασκό σε αυτές τις περιοχές, οι 
οποίες βρίσκονται προσωρινά εκτός του ελέγχου της επίσημης συριακής κυβέρνησης και οι 
οποίες είναι πλούσιες σε πετρέλαιο και άλλους φυσικούς πόρους. Το έχουμε εκφράσει 
επανειλημμένα αυτό. Κατά τη διάρκεια των επαφών μας με Κούρδους εκπροσώπους, προωθούμε 
σταθερά την ιδέα ότι είναι αντιπαραγωγικό και κοντόφθαλμο να υπολογίζουν σε μια συμμαχία με 
την Ουάσιγκτον αντί να φροντίσουν για μια κανονική συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση της 
Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσέγγιση.



Ερώτηση: Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Βερσίνιν αναφέρθηκε στην αποστολή 
20.000 τόνων λιπασμάτων από την Ολλανδία στο Μαλάουι και μάλιστα έδωσε και μια ημερομηνία,
την 21η Νοεμβρίου. Μπορούσε να επιτευχθεί αυτό;

Μαρία Ζαχάροβα: Χθες, 29 Νοεμβρίου 2022, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 
Stephane Dujarric δήλωσε ότι το πρώτο φορτίο ρωσικού λιπάσματος (20.000 τόνοι) από ευρωπαϊκά
λιμάνια στάλθηκε από την Ολλανδία στο Μαλάουι μέσω Μοζαμβίκης.

Ερώτηση: Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι μια συνάντηση μεταξύ των Τούρκων και Σύρων προέδρων 
Ερντογάν και Άσαντ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στη Ρωσία με τη μεσολάβηση του προέδρου
Πούτιν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία. Ο Λαβρέντιεφ, ειδικός 
απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου στη Συρία, δήλωσε αργότερα ότι οι συνθήκες για μια τέτοια 
συνάντηση «δεν είναι ώριμες». Καταβάλλει η Μόσχα οποιαδήποτε προσπάθεια για τη διοργάνωση 
μιας τέτοιας συνάντησης στο εγγύς μέλλον;

Μαρία Ζαχάροβα: Έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές ότι η διοργάνωση συναντήσεων κορυφής 
είναι ευθύνη της Προεδρίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ερώτηση: Η κουρδική συμμαχία, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), ζήτησε από τους 
Ρώσους εκπροσώπους να βοηθήσουν στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της συμμαχίας και της 
κυβέρνησης στη Δαμασκό. Σκοπεύει η Μόσχα να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο;

Μαρία Ζαχάροβα: Μόλις σχολίασα λεπτομερώς την ερώτηση αυτή νωρίτερα.


